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B İ R İ N C İ B Ö L Ü M 

K u r u l u p v c İ l k e l e r 

KURULUŞ 
Madde 1 — Sosyal Demokrasi Partisi; İnsan haklarına saygılı. 

Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik 
ve Devrimcilikle belirlenen ATATÜRK ilkelerinin tam bilinci 
içinde ; 

Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan, maddi ve manevi 
yücelişi sağlayan özgürlükçü ve eşitlikçi; 

Ekonomik ve sosyal kalkınmaya öncelik tanıyan, ulusal 
gelirin sosyal adalete uygun dağılımını ve istihdamı sürekli 
arttırmayı amaçlayan ; 

Gelişmenin bütünlüğü içinde, çalışanların haklarını koruyan 
ve geliştiren; 

Siyasal bir kuruluştur. 
Partinin genel merkezi Ankara'dadır. 
Partinin simgesi "zeytin dalı 1 ' dır. 
Partinin kısaltılmış adı "SODEP" dir. 

AMAÇ 

Madde 2 - Türk Ulusunun kayıtsız şartsız egemenliğine 
inanan Sosyal Demokrasi Partisinin temel amacı ; 

özgürlükçü ve çoğulcu demokratik düzen içinde, sosyal hu
kuk devleti anlayışıyla Türk Toplumunun çağdaş uygarlık düze
yine erişmesini sağlamaktır. 
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Bu amaca ulaşmada : 

Toplum Inı/.ıırunıı, ulusal dayanışmayı, sosyal barışı, ulusun 
ve ülkenin dirfik ve dü/enliğiy le bütünlüğünü, yurtta barışı sağ
lamayı ve dünya barışına katkıda bulunmayı. 

İnsan değerini, onurunu ve saygınlığını, temel hak ve öz
gürlüklerini korumayı, geliştirmeyi ve savunmayı. 

Din, dil. ırk, renk, cins, aile ve mezhep ayırımına, sınıf ve 
zümre egemenliğine yönelik tutum ve davranışlara vc her turlu 
sömürüye karşı çıkmayı. 

Üretimin artırılmasını, halktıı insan onuruna yaraşır yaşam 
düzeyine kavuşmasını ekonomik ve sosyal refahını vc kültürel 
gelişmesini sağlamayı. 

Toplumsal ve siyasal yaşamda genel ahlak kurallarını gözet
meyi. 

Görev bilir. 

SİYASAL ANLAYIŞ VE ÇALIŞMA İLKELERİ 
Madde 3 - Sosyal Demokrasi Partisinin her üyesi, siyasal 

yaşamda görev almayı onurlu bir toplum hizmeti sayar. 
Siyasal görevler.ulusat yararların gerçekleştirilmesinde hiz

met yeridir. Kişisel çıkar sağlamak için kullanılamaz.. 

Parti görevleri, demokrasi ilkeleri ve Tüzük kuralları içinde, 
bütün partililere açıktır. 

Üyeler; siyasal çalışmalarında yasalara ve Parti ilkelerine 
uymak zorundadır. 

Partililer; Partinin başarısı için sorumluluk yerlerine yete
nekli, bilgili ve başarılı üyelerin seçilmesine çaba göstermeyi 
görev bilirler. 



» K İ N C İ B Ö L Ü M 

Ü y e l i k 

PARTİYE ÜYE OLMA 

Madde 4 - Yirmibir yaşını dolduran, medeni vc siyasal hak
larım kullanma yeterliği ulan Partinin Tu/üğünti, Programım ve 
tikelerini benimseyen ve Siyasi Partiler Kanununun I ! . madde
sinde üye olamayacakları ve üye kay dedi lemey ece klerî sayılan
lar dışındaki her Türk vatandaşı Partiye üye olabilir. 

Üyelik için başvuranlar arasında dil, ırk, cinsiyet, din, mez
hep, aile, zümre, sınıf ve meslek (arkı gözetilemez. 

BAŞVURU 

Madde 5 — Başvuru, üye olmak isteyen kişinin sürekli otur
duğu ya da sürekli işyerinin bulunduğu ilçe başkanlığına, üç 
örnek başvurma belgesiyle yapılır. 

Belgede iki partilinin önerisi aranır. Başı um ü/criuc ilgiliye, 
bir alındı belgesi verilir. 

İlçe Yönetim Kurulu, başvuruları inceleyerek yedi gün için
de karara bağlar. İlçe Başkanlığı, başvuru kabul edilmişse, Aday 
Üye Defterine yazar, başvuru belgelerinin birer örneğini onbeş 
»ün içinde Parti Genel Sekrctcr'iğine ve bilgi için İl Başkanlığı
na yollar. Kalan örnek ilgili dosyada saklanır. 

Bu dosya ve defterler, ilçedeki üyelere açık tutulur. 
3 



ADAY ÜYELİK. 

Madde 6 Aday üyeliğin suresi, ilçeden gelen başvurma 
belgesinin Genel Sekreterlikçe yazımı ile başlar. Genel Sekreter
lik, bu işlemi tamamlar ve ilçelere aylık çizelgelerle bildirir. 

İlçe Başkanlığı, çizelgeleri bir ay sureyle üyelerin incele mi
sine açık tutar. 

Bu sure içinde aday üyeler, asıl üye yükümlülüklerini taşırlar, 
seçme ve seçilme haklarını kullanamazlar. 

ADAY ÜYELERE İTİRAZ 

Madde 7 - A) Üye yazılma istemi ilçe yönetim kurulunca 
reddedilen kişi, on gun içinde İlçe Başkanlığı aracılığıyla ya 
da doğrudan il yönetim kuruluna itiraz edebilir. 

B) Partililer, aday üyeye Genel Sekreterliğin yazım günün
den başlamak üzere bir ay içinde il yönetim kuruluna itiraz 
edebilirler, tl yönetim kurulu, yirmi gun içinde itirazı sonuç
landırır, kararını ilçeye vc ilgili u* duyurur. Karar, üyenin adının 
silinmesini gerektiriyorsa, ayrıca Genel Sekreterliğe yedi stun 
içinde bildirilir. 

C) Üyelik isteminin reddi kararlarında gerekçe göstermek 
zorunluluğu yoktur. 

D) tt yönetim kurulunun bu konulardaki kararları kesindir. 

ASIL ÜYELİK 

Madde 8 — Aday üyelik. Genel Sekreterlikçe istemin yazım 
gününden itibaren üc ay sonra kendiliğinden asıl üyeliğe dönü
şür. 

Genel Sekreterlik, her üç ayda bir üyelikleri kesinleşenlerin 
adlarını çizelgeler halinde ilgili il ve ilçelere gönderir. Bu durum
da İlçe Başkanlığı, aday üyeyi Asıl Üye Defterine yazar ve ilgiye 
duyurur. 
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MERKEZ KARAR VE YÖNETİM KURULU 
ONAYI İLE ÜYE YAZIMI 

Madde 9 - A) Partiden ayrılmış, çıkarılmış ya da adı silin
miş olanların, 

B) Başka partilerin üyesi iken ayrılmış olanlardan, TBMM 
üyeliği, belediye başkanlığı, partilerin merkez karar, yönetim 
ve disiplin organları başkan ve üyeliği veya il, ilçe yönetim kuru
lu başkanlığı yapmış olanların ya da TBMM üyeliği ve il beledi
ye başkanlığı seçimlerine aday olarak kafılanhırla istem tarihin
de başka bir partiden ayrılan TBMM üyeleri dışında bu görev
lerde bulunanların, 

Partiye ya/mı in it ilgili il yönetim kurulunun görüşü alınarak 
Merkez Karar ve Yönetim Kurulu kararıyla yapılır. 

Bu karar gereği yapılmak üzere Genel Sekreterliğe ve ilçe
sine gönderilir. 

MERKEZ KARAR VE YÖNETİM KURULU 
KARARI İLE ÜYE YAZIMI 

Madde 10- Parti açısından yararlı görülenlerin, yukarıdaki 
sürelere ve koşullara bağlı kalmadan doğrudan asıl üyeliğe 
yazımları, ilgili il yönetim kurulunun göruşu alınarak, Merkez 
Karar ve Yönetim Kurulunca yapılır. Yazım kararı ve ilgili bel
geler. Genel Sekreterliğe ve ilçesine gönderilir. 

YER DEĞİŞTİRME 
Madde I I - Sürekli oturduğu yer ya da sürekli işyerinin 

bulunduğu yerden ayrılan partili, ayrılışını ilçe başkanlığına 
bildirir. İlçe başkanlığı, üyenin kaydının gittiği ilçenin başkan
lığına aktarılmasını sağlamak zorundadır. 

Üyeler, yazılı oldukları, ilçe ve il dışında sürekli Parti görevi 
alamazlar. 

Bu kural, TBMM üyeleri için ve bir belediye sınırı içinde bir
den çok ilçe bulunuyorsa, bu ilçeler arasındaki yer değiştirme
lerde uygulanmaz. 
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PARTİ KİMLİK BELGESİ 

Madde 1 2 - Partinin asıl üyelerine Genel Sekreterlikçe ha
zırlanan tek tip Parti Kimlik Belgesi verilir. Parti kimlik belgesi, 
asıl üyeliğin tanıtma belgesidir. 

Yer değiştiren üye, yazımını aktardığı ilçe başkanlığından 
yeni kimlik belgesi almak zorundadır. 

AD SİLME 
Madde 13— İlçe yönetim kurulu; 

A) Üyelik başvurma belgesinde, kişiliğiyle ilgili gerçek dışı 
bilgi verenlerin, 

B) Üyeliğe yazım sırasında yasaların ve Tüzüğün öngördüğü 
nitelikleri bulunmayanların, 

C> Ya da bu nitelikleri sonradan yitirdikleri anlaşılanların, 
adlarının uye kayıt defterinden bilinmesi istemini içeren gerek
çeli bir kararla il yönetim kuruluna başvurur. 

II yönetim kurulu, durumu yakıyla ilgiliye bildirerek on guıı 
içinde açıklama yapmasını ister. Bu .sure içinde yanıt vermeyen 
ya da yanıtı geçerli sayılmayan partili hakkında il yönetim 
kurulu, ilgilinin adının asıl üye defterinden silinmesine karar 
verir. Karar ilgiliye, ilçesine ve Genel Sekreterliğe on guıı içinde 
bildirilir. 

İlgili kendisine yapılan duyuru gününden başlayarak on gün 
içinde Genel Sekreterliğe itiraz edebilir. Genel Sekreterlik, 
görüşünü açıklayan bir raporla konuyu yedi gün içinde Merkez 
Karar ve Yönetim Kuruluna götürür. Kurulun vereceği karar 
kesindir. 

Ad silme kararının kesinleşmesi üzerine, durum Genel Sek
reterliğe, itçe ve il başkanlıklarına gereği yerine getirilmek ü/ere 
bildirilir. Ayrıca ilgiliye duyurulur. 

Yargı organlarının ve seçim kurullarının kararları gereğince 
asıl uye defterinden adı silinenler hakkında gerekli işlemleri 
Genel Sekreterlik doğrudan yapar ve ilçesine bildirir. 
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PARTİDEN AYRILMA 

Madde i4— Partiden ayrılmak isleyen üye, kayıtlı olduğu 
ilçe başkanlığına yazılı olarak başvurur. İlçe başkanlığınca üye
nin adı asıl üye defterinden silinir. Durum il başkanlığına ve 
Genel Sekreterliğe bildirilir. 

ÜYELERİN GÖREVLERİ 

Madde 15 - Parti üyeleri, seçildikleri Parti organlarında top
lantılara ve çalışmalara katılırlar. Kendilerine verilen ödevleri 
yerine getirirler. Partinin başarılı olmasını amaçlayan tutum ve 
davranışlara yönelirler. Partinin ilkelerini. Programını, Büyük 
Kongre kararlarını, seçimler sırasında seçim bildirgesini yurttaş
lara duyurmaya çalışırlar. Seçimlerde parti adaylarına oy ver
mekle yetinmeyerek Partinin başarısını sağlamaya çalışmakla 
kendilerini yükümlü sayarlar. 

Her Parti üyesi, üye başvurma belgesinde üstlendiği ödentiyi 
süresinde ödemekle yükümlüdür. Bu ödenti, yılda en az yüzyir
ini, ençok binikiyüz liradır. Ödenti aylık yada yıllık olarak 
ödenir. Üye, ilçe başkanlığına yazılı bir başvuru ile yukarıdaki 
sının aşmamak üzere ödentisini arttırabilir. 

Üstlendiği ödentiyi suresinde ödemeyen uy e hakkında 
disiplin cezası uygulanmaz. Ancak, borcunu ödeyinceye dek 
asıl uvelik haklarını kullanamaz. 

ÜYE YAZIM YÖNETMELİĞİ 

Madde 1 6 - Üyelikle ilgili başvurı , aday üyeliğe itirazların 
karara bağlanması ile Parti kimlik belgelerinin biçimi, hangi sü
relerde değiştirileceği. Genel Sekreterlikçe kurutacak Üye Ya
zım Merkezinin kuruluşu, çalışma yöntemi ve çalıştırılacaklara 
ilişkin kurallar bir yönetmelikle düzenlenir. 
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Ü Ç Ü N C Ü B Ö L Ü M 

ö r g ü t l e n m e . K o n g r e l e r 

v e K u r u l l a r 

ÖRGÜTLENME 

Madde 17— Parti örgütü, merkez organları, iller örgütü ile 
TBMM Parti grubundan oluşur. 

A | Partinin merkez organları : 

a) Büyük Kongre, 
b) Genel Başkan, 
c) Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, 
d) Merkez Disiplin Kurulu, 
e) Küçük kongre 

den ibarettir. 

B) Partinin iller örgütü : 

a) İl ve ilçe kongreleri, 
b) II ve ilçe başkanları ile yönetim kurulları, 
c) İl disiplin kurullarıdır. 
Cl TBMM Parti Grubu: 

a) TBMM Grubu Genel Kurulu, 
b lGrup Yönetim Kurulu, 
c) Grup Disiplin Kurulu, 

ndan oluşur. 
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BÜYÜK KONGRE 

Madde 1 8 - Partinin en yüksek organı Büyük Kongredir. 

Büyük Kongrenin görev ve yetkileri şunlardır : 

A) Parti Genel Başkanını, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu 
üyelerini. Merkez Disiplin Kurulu üyelerini seçer. 

B) Parti Tüzük ve Programında değişiklik yapar. 

C) Partinin kesin hesabını kabul ya da reddeder. 

D) Merkez Karar ve Yönetim Kurulunun çalışma raporunu 
karara bağlar. 

E) Yasa, Tüzük ve Programı çerçevesinde toplumu ve Devle
ti ilgilendiren konularla kamu faaliyetleri ve Parti politikası hak
kında görüşmeler yapar ve kararlar alır. 

FI Partinin tüzel kişiliğinin sona ermesine veya değişme
sine ve bu durumda mallarının tasfiye işlemlerine ilişkin kararlar 
verir. 

Büyük Kongre kararları, bütün Parti organlarını ve partilileri 
bağlar. 

BÜYÜK KONGRENİN OLUŞUMU 

Madde 19 Buyuk Kongre, tabii üyelerle il kongrelerinden 
seçilen delegelerden oluşur. 

A) Tabii üyeler : 

al Genel Başkan 
b) Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 
c | TBMM'nin partili üyeleri ve Partili bakanlar, 
ç) Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, 
d) İl Başkanları 

dır. 

B \ Delegeler : 
Buyuk Kongre delegeleri, il kongrelerince ilin TBMM üyeleri 

sayısının iki katından bir eksik olarak seçilen üyelerdir. 
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Buyuk Kongre uye tanı savisi, tabii üyelerin ve delegelerin 
toplamıdır. 

Görevleri nedeni ile Buyuk Kongre uyesı okınlaı ay uca il 
kongrelerince delege seçilemc/ler. 

Genel Başkanlık. TBMM Başkanlığı ve Başbakanlık >;ınnHş 
Buyuk Kongre üyesi olmayan partililer, Buyuk kongrenin 
O I I Î T uyesidirler. Buyuk Kongrede komışabilirleı, oy kull.nu-
ma/lar. 

BÜYÜK KONGRİ ÇAĞRISI VI GlJNDtMİ 

Madde 20 Buyuk Kongrenin olağan toplantısı iki yıld.ı 
bir yapılır. 

Buyuk Kongreıun toplanacağı yeı, gun ve saal ile gündemi. 
Merkez Karar ve Yönelim Kurulunca saplanıl ve en a/ otu/ 
gun once Gene! Başkanca duyurulur. İçişleri Bakanlığına ya/ı 
ile bilgi verilir. 

Genel Sekreterlik, Buyuk Kongrenin duyum gununu i/leycn 
en geç onbeş gun içinde kongreye katılacak parti »yelerini belir
leyen listeleri iki örnek olarak Yüksek Seçim kurulunun 
önceden saptandığı seçim kurulu başkanına verir. Ayrı*.a top
lantı gündemi, yeri, gımu, saati ile çoğunluk sağlanamadığı tak
dirde biı aydan a/ ve iki ayı geçmeyecek bir sure içinde yapıla
cak ikinci toplantıya ilişkin konulan da bildirir. Genel Sekre
terlik, listelerin seçim kumlu başkanınca onaylanmasını sağlar. 

Gündemin açıklanmasını i/lcyeıı onbeş gun içinde. Buyuk 
Kongre üyelerinin en a/ yirmide biri, belli bir konunun gündeme 
eklenmesini ya/ılı olarak isteyebilirler. 

Bu durumda istem geçici olarak gündeme alınır. Konunun 
görüşülebilmesi Buyuk Kongrenin kararına bağlıdır. Karardan 
once, önergede itn/ası bulunan bir uye ile Merkez Karar \ e 
Yönetim Kurulundan bir uye konuştuktan sonra oylamaya 
geçilir. 

Bııvuk Kongrenin olağanüstü toplantıları. Merkez Karar ve 
^ ıMU'tim Kurulunun kararı veya Bayıık Kongre üyelerinin, en 
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a/ beşte birinin ya/ılı istemi u/erine yapılır, Gene) Başkan ila 
»erekli gördüğünde Buyıık Kongreyi Olagaıuıstü toplantıya 
çağırır. 

Olağanüstü loplaııiı, en a/ onbeş gun nııee Genel Başkanca 
dııvıırıııur. loplaııtı gııııdenıi. çağrı nedenlerini içerir. Yahu/ 
gıındeuı konuları goruşulur; seçim vapıiına/. Olagaıuıstıı lımlan-
tnla seçim, sadece Genel başkanın gündeme bu konuda, önce
den madde ko\ ması halinde \ apılabilir. 

G1RÜŞMI LhR. K YR \RL \R 

Madde I I Buyuk Kongrenin loplaııtı yeler sayısı, tiye 
tamsayısının salt çogmıluğudııı İlk çagııda h u sayı sagl.ınaına-
nıışsa. ikinci loplaıılıda çoğunluk aranma/. 

Bııvuk Kongrenin karar yeter sayısı; Parti Tu/tığunde sayılan 
I).iller dışında, loplaıılıva katılan ıı\elerin salt çoğunluğudur. 

Büyük Kongreyi Genel Başkan açar. Yokluğunda bu görevi. 
Genel Başkan Yardımcılarından biri yapar. 

Genel Başkan, Bııvuk Kongre Başkanının seçilmesini sağlar. 
Seçilen Kongre Başkam, yeteri kadaı başkan yardımcısının \ e 
\ a/man ııyelerin seçiminden soma varsa gündem değişikliği 
önerilerini öncelikle karara bağlar ve ç.ılişınalaıı gıındenıe gorc 
y uru tur. 

Merkez Kaıar ve Yönetim Kurulunca Bııyuk Kongreye sunu
lacak çalışma raporu. Genel Başkanlıkça Buyıık Kongre duyu
rusunun vapıhşıyta İmlikle it başkanlıklarımı \e TBMM Parti 
Grubuna gönderilir. Ayrıca Buyıık Kongrede yapılacak komis
yon çalışmaları konusunda bilgi verilir. 

Heı ilin Bııvuk Kongre delegeleri, aralarında toplanarak, 
raporu inceler ve komisyon çalışmalarına katılacak üyeleri sap
tarlar. Vııeak bağlayıcı kararlar alama/.lar. 

Büyük Kongre komisyonlarına TBMM Parti Grubunca 
seçilen ikişer üye katılır. 
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Genci Başkan komisyonlarda. Merkez Karar ve Yönetim 
Kurulu üyelerini görevlendirir. Bu üyeler toplantılara katılırlar 
ve öncelikli söz hakkı sahibi olarak açıklamalarda bulunabilir
ler 

Komisyonlar Büyük Kongrede görüşülecek karar tasarılarını 
hazırlarlar. 

Buyuk Kongrede, Merkez Karar ve Yönetim Kurulunca. 
TBMM Parti Grubunca, illercc ya da Kongre üyelerince sunul
muş ve komisyonlarda görüşülmüş rapor ve karar tasarıları 
dışında önerge verilemez; görüşme yapılama/ vc bu tur önergeler 
oya sunulamaz. 

Komisyon görüşmelerine, öteki kongre üyeleri de katılabi
lirler, oy kullanamazlar. 

Büyük Kongrenin olağan vc olağanüstü toplantıları, çalışma 
yöntemleri bir yönetmelikle düzenlenir. 

GENEL BAŞKAN 
Madde 22- Genel Başkan, Buyuk Kongrece gizli oyla ve 

üye tam sayısının salt çoğunluğu ile seçilir. İlk iki oylamada 
sonuç alınamazsa, üçüncü turda en çok oyu alan aday seçilmiş 
sayılır. 

Genel Başkan seçimi iki yıl için yapılır. Aynı kişi ust uste 
altı kez seçilebilir. 

Partiyi, Genel Başkan temsil eder. 

Genel Başkan, disiplin kurulları dışında tüm. Parti örgütü
nün başkanıdır, oylamalara katılır. 

İç ve dış politika konularında partiyi bağlayıcı demeç vc 
bildiriler ancak Genel Başkan ya da görevlendireceği .yetkili
lerce yapılabilir. 

Genel Başkan iç ve dış politika konularını vc partiyle ilgili 
ortak çalışmaları gerektiren konuları görüşmek üzere; Merkez 
Karar ve Yönetim Kurulunu, TBMM Grup Yönetim Kurulunu, 
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TBMM Grup Yönetim Kurulunu, Partili Başkanları birlikte 
toplantıya çağırabilir. 

Parti hizmet ve çalışmalarının gerektirdiği önlemleri alır. 
Yetkili kurullarca verilen kararların uygulanmasını denetler. 

İlgililere ve Parti örgütüne gerekli gördüğü bildirimleri yapar. 

Genel Başkana yokluğunda yardımcılarından biri vekillik 
eder. 

MERKEZ KARAR VE YÖNETİM KURULU 

Madde 23 - Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Büyük Kong
rece uye tamsayısının salt çoğunluğuyla seçilen yirmi üyeden 
oluşur. 

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Parti Tuzuk ve Programı
na ve Buyuk Kongre kararlarına uygun olarak parti çalışmalarını 
yönlendiren kararları almak, bunları uygulamak ve izlemekle 
görevli ve yetkilidir. Parti amaçlarının gerçekleştirilmesinde en 
yüksek karar ve yürütme organıdır. 

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Büyük Kongrenin zorunlu 
nedenlerle toplanamadığı durumlarda. Partinin tüzel kişiliğine 
son vermek, Tuzuğun ve Programın değiştirilmesi dışında tum 
kararları alabilir. 

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu kararları Genel Başkanca; 
Genel Başkan yardımcıları. Genel Sekreter ve Genel Sayman 
arasında yapılacak görev bolumu çerçevesinde yürütülür. 

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI 

Madde 24 Genel Başkan, görevlerinin yerine getirilmesin
de ve yetkililerinin kullanılmasında yardımcılık yapmak üzere 
Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri arasından dört Genel 
Başkan Yardımcısı seçer. 

Genel Başkan Yardımcıları, Merkez Karar ve Yönetim Ku
rulunca, uye tam sayısının salt çoğunluğunun oyu ile görevden 
alınabilir. İlgili yardımcı bu oylamaya katılamaz. 
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GENEL SEKRETER VE Y YRDIMCILARI 

VIaddı* 25 Genci Başkan, Tu/uğun kendisine verdiği gö
revleri yerine getirmek ve görevlendireceği konularda kendisine 
yardımcı olmak u/ere. Merkez Karar ve Yönelim Kurulu u\eleri 
arasından bir Genci Sekreter seçer. 

Genel Sekreter Genel Başkana danışarak Kurul içinden uç 
yardımcısını seçer, aralarında görev bolumu yapar. 

Genel Sekreterlik, Parti orgutu ile ilişkileri kurmak, yazış
malar yapmak, haberleşmeleri sağlamakla görevlidir. 

Genel Sekreter, devlet kurum ve kuruluşlarıyla, gerçek ve 
tu/el kişilerle hukuksal ilişkilerde Partiyi Genel Başkan adına 
temsil eder. Bu temsil görevini, yazılı olarak yardımcılarına da 
devredebilir. 

Genel Sekreterin \ okluğunda. Genel Başkanın .saptayacağı 
yardımcılarından biri kendisine vekillik eder. 

Genel Sekreter, Merkez Karar ve Yönetim Kurulunun tiye 
tamsayısının salt çoğunluğunun oylarıyla görevden alınabilir. 
Bu oylamaya Genel Sekreter ve yardımcıları katılamazlar. 

GENEL SAYMAN 

Madde 26 Merkez Karar ve Yönetim Kurulu uye tam sa
yısının salt çoğunluğuyla üyeleri arasından bir Genel Sayman 
seçer. 

Genel Sayman, Partinin gelirlerinin toplanmasında, harca
malarının yapılmasında her kademede yasa ve Tu/tık hükümleri
ne uygunluğu, gelir-gider defterlerinin, bııtçe ve kesin hesapla
rın düzenli ve suresinde tutulmasını sağlamakla. Merkez Karar 
ve Yönetim Kurulunun bu konulara ilişkin kararlarını uygula-

ııakla görevli ve sorumludur. 

Genel Sayman. Merkez Karaı ve Yönetim Kurulunca uye 
tamsayısının salt çoğunluğunun kararı ile görevden alınabilir. 
Bu oylamaya kendisi katılamaz. 
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MERKEZ KARAR VI- YÖNETİM KURULUNUN 
GÖREVLERİ 

Madde 27 Merkez Karar ve Yönelim Kumlu 

A) Parli programı vc Büyük Kongre kararları çerçevesinde 
Partinin politikasını, stratejisini saptar vc uygulamaya dönüş
mesi için gerekli düzenlemeleri yapar. 

Bl Seçim bildirgesini hazırlar. 
O Partinin kurduğu ya da katıldığı hükümet programı 

üzerinde görüşlerini bildirir 
P l Olağan ve olağanüstü Buyuk Kongreleri düzenler. Kong

reye sunulacak çalışma raporunu ve kesin hesabı hazırlar. 

E | Yıllık bütçeyi düzenler vc uygulanmasını .sağlar. 
F) Büyük Kongre komisyonlarına karar tasarıları sunar. 

G Seçimlerle ilgili çalışmaları düzenler, kararların uygulan
masını denetler. 

H) Parti örgütünün kurulmasını, yönetilmesini, denetlenme
sini vc genişlemesini sağlar. 

I) Butun kongrelerin yasa, tu/uk ve yönetmeliklere gore ya
pılması için gerekli kararları alır: uygulanmasını denetler. 

S) Tüzüğün çıkarılmasını ongürdüğü yönetmelikleri hazırlar 
ve yürürlüğünü sağlar. 

K) Kararların oluşturulmasında ve politikaların saptanma
sında yardımcı olmak üzere, danışma ve araştırma amaçlı kurul
lar ve komisyonlar kurulmasına karar verir. 

MERKEZ KARAR VE YÖNETİM KURULUNUN 

TOPLANTILARI 

Madde 28 - Merkez Karar vc Yönetim Kurulu, enaz haftada 
bir toplanır. Genel Başkanın çağrısı ya da Kurul üyelerinin üç-
tebirinin isteği üzerine, belli bir konu için olağantıstu toplanır. 
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Kurulun başkanı. Genel Başkandır. Genel Başkanın yoklu
ğunda. Genel Başkan Yardımcılarından biri toplantıya başkan
lık eder. 

Bilgi almak ya da bir konuda görüşmek üzere Merkez Karar 
ve Yönetim Kurulu toplantılarına Partili bakanlar çağrılabilir. 
Görüşme konusunda karar almak gerekiyorsa, Kurut üyesi 
olmayan bakanlar oylamaya katılamazlar. 

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu; hükümet kurmaya, hü
kümete katılmaya, hükümetten çekilmeye ya da ortak bir hü
kümetten ayrılmaya TBMM Grup Yönetim Kurulu üyelerinin de 
oy hakkı ile katıldığı toplantıda karar verir. 

GÖREV BÖLÜMÜ 

Madde 29— Merkez. Karar ve Yönetim Kurulu görevlerinin 
yerine getirilmesinden doğan yürütme konularında. Genel Baş
kan Yardımcıları, Genel Sekreter ve Genel Sayman arasında gö
rev bölümünü Genel Başkan yapar. 

Merkez Karar ve Yönetim Kurulunun. Genel Başkan Yar
dımcıları ile Genel Sekreter ve Yardımcılarının ve Genel Sayma
nın çalışma yöntemleri ile araştırma ve danışma amaçlı kurul 
ve komisyonların kuruluş »içimleri ve sayıları bir yönetmelikle 
düzenlenir. 

KÜÇÜK KONGRE 

Madde 3 0 - Küçük Kongre. Genel Başkan, Partinin Millet
vekilleri, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri ile tl baş
kanlarından oluşur. 

Kuçuk Kongre, Merkez Karar ve Yönetim Kurulunun kara
rıyla Genel Başkanca toplantıya çağrılır. 

Küçük Kongre en ust danışma organıdır. Danışma konuları, 
Vferkez Karar ve Yönetim Kurulunun yetki alanı ile sınırlıdır. 

Kuçuk Kongrenin gündemi, on gun önceden ilgililere duyu
rulur. 
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İL ÖRGÜTÜ 

Madde 31 Partinin il örgutu, il kongresi, il başkanı, il yö
netim kurulu ve il disiplin kurulundan oluşur. 

İLÇE ÖRGÜTÜ 

Madde 32- Partinin ilçe orgutu, ilçe kongresi, ilçe başkanı 
ve ilçe yönetim kurulundan oluşur. 

İL KONGRELERİ 
Madde 33 İl Kongreleri iki yılda bir yapılır. 11 Kongresi

nin delege sayısı altıyüz.ıı geçemez. İl başkanı ve yönetim kurulu 
üyeleriyle il disiplin kurulu başkan ve üyeleri, ilin Partili Millet
vekilleri il kongresinin tabii üyeleridir. Geçici yönetim kurulu 
başkan ve üyeleri kongreye katılırlar, bunlardan delege olmayan
lar oy kullanamazlar. 

İl Kongrelerinin günleri Merkez Karar ve Yönetim Kurulun
ca saptanır. 

İL KONGRESİ DELEGELERİ 

Madde 3 4 - M Yönetim Kurulları, ilçe ve ilçelerde yazılı uye 
sayısına göre guç dengesini oranlayarak il Kongresinin altıyüzü 
geçmemek üzere kaç delege ile toplanacağını ve her ilçeden 
seçilecek delege sayısını saptayarak, ilçelere kongrelerinden en 
az yirmi gun once bildirir. Buna göre ilçe kongrelerinden seçilen 
delegeler, il Kongresine katılırlar. 

İLÇE KONGRELERİ 
Madde 35 İlçe kongreleri iki yılda bir yapılır. İlçe kongre

sinin delege sayısı dortyüzu geçemez İlçe başkanı ve yönetim 
kurulu üyeleri ilçe kongresinin tabii u>eleridir. Geçici yönetim 
kurulu başkanı ve üyeleri kongreye katılırlar, bunlardan delege 
olmayanlar oy kullanamazlar. 

İlçe kongrelerinin günleri. Merkez Karar ve Yönetim Kuru
lunca belirlenen tarihler arasında olmak üzere il yönetim kuru
lunca saptanır. 
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İLÇE KONGRESİ DELEGELERİ 

Madde 36— Merkez Karar ve Yönetim Kurutu, kongrelerin 
yapılmasına lıa/ırlık olmak u/ere delege seçimlerinin başlama 
gününü saptayarak il ve ilçe başkanlıklarına bildirir. 

İlçe başkanlıkları bu bildiri ü/erine, o güne kadar partiye 
yazdıkları üye sayısını, asıl üye defterine göre toplanı olarak il 
başkanlığına bildirirler. 

İlçe kongresi delegeleri, ilçe ve çevresindeki köy vc mahal
lelerde partiye yazılı üyelerin aralarından seçtikleri partililerden 
oluşur. 

ilçe yönetim kurulu, köy ve mahallelerde partiye yazılı 
üyelerin sayısını esas alarak, bu yerlerde ayrılacak kontenjan
ları saptar. Bu yerlerdeki üye sayısı, delege kontenjanı verilmesi
ni gerektiren oranın altında ise, bu durumdaki köy ve mahal
lelerin delege seçimleri, öteki köy ve mahallelerle birleştirilerek 
yapılır. 
KONGRE ÇAĞRİSİ VE TOPLANMA 

Madde 3 7 - İt ve İlçe kongrelerinin toplanacağı yer, gün ve 
saati içeren çağrı, en az yedi gün once ilgili başkanlıklarla üye
lere duyurulur. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci 
toplantının yapılacağı yer. gün ve saati de belirtilir. Aynı süre 
içinde o yerin en nüyük mülki amirliğine yazı ile bilgi verilir. 

İl ve ilçe kongreleri, üye lam sayısının salt çoğunluğu ile 
toplanır. Kongreyi başkan, başkanın yokluğunda ikinci başkan, 
o da bulunmuyorsa, kongreye katılan bir üst kademe temsilcisi 
açar. 

Kongrelerle ilgili 'çağrı. Büyük Kongre ve il kongreleri için 
Yüksek Seçim Kurulunun önceden belirleyeceği seçim kurutu
na, ilçe kongreleri için o yer ilçe seçim kurulu başkanına, ilçe
de birden çok ilçe seçim kurulunun bulunması halinde birinci 
ilçe seçim kurulu başkanına, toplantı gününden en a/ onbeş 
gün önce bildirilir. Bu bildiriye kongreye katılacak partili 
üyelerin iki örnek listeleri ile kongre gündemi de eklenir. 

İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz. 
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DELEGE VE KONGRE ÜYESİ TANİMİ 

Madde İH— Büyük Kongreye ve kongrelere katılmak üzere 
alt yönetim birimi kongrelerinde veya toplantılarında seçilen 
partiliye ."Delege", görevleri nedeniyle Büyük Kongrenin ve 
kongrelerin tabii üyeleri olanlarla delegelerin tümüne "Kongre 
Üyesi" denilir. 

Kongre uye tam sayısı, kongre üyeleri toplam sayısıdır. 

KONGRELERİN GÜNDEMİ 

Madde 39 Kongrelerin gündemi, il ve ilçe yönetim kurul
larınca düzenlenir. 

Gündemde, açılış, kongre başkanlık kurutunun seçimi, ça
lışma ve hesap raporlarının açıklanması, görüşülmesi ve oylan
ması, ile il ve ilçe organlarının seçimleri ve yönetim kurulların
ca yararlı görülen konular bulunur. 

Çoğunluk kararıyla gündem maddelerinin sırasında değişik
lik yapılabilir. 

Merkez Karar ve Yönetim Kurulunun, üst yönetim kurulu
nun veya kongre üyelerinin yirmide birinin yazılı istemi ile 
önerilen konu gündeme eklenir. 

KONGRE BAŞKANLİK KURULU 

Madde 40 - Kongre açıldıktan sonra partililer arasından bir 
başkan, kongre üyeleri arasından yeteri kadar ikinci başkan ve 
yazman seçilir. 

Disiplin kurulu başkan ve üyeleri, kongre başkanlık kurulun
da görev alamazlar. 

KONGRE OTURUM VE KARARLARI 

Madde 41 - Gizlilik kararı alınmadıkça Buyuk Kongre, il ve 
ilçe kongreleri oturumları açıktır. 

Büyük Kongre ve kongrelerde karar yeter sayısı, hazır bu
lunanların salt çoğunluğudur. 
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Buyuk Kongre ve kongrelerde hesap raporları ile kongrece 
kararlaştırılan konular, ilgili komisyon raporu okunduktan son
ra görüşülüp oylanabilir. 

Alınan kararlar kongre başkanlığınca üyelere duyurulur ve 
tutanağa geçirilir. Görüşme ö/etlerini u ' kararları içeren kongre 
tutanağı Başkanlık Kurulunca im/alanır. Aksine karar yoksa, 
kararlar açık oylama ile alınır. 

KONGRE GÖRÜŞMELERİ 
Madde 42 Kongrclerdeki görüşmelerde, gündem sırasına 

uyulur. Üyelere, istem sırasına uyularak sö/ verilir. Konuşma 
süreleri, konuların görüşülmesine geçilmeden önce kongrece 
saptanır. 

Kongrelerde, ust kademe yönetim kurulu başkan veya tem
silcisi ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyelerine sıra gözet
meksizin söz verilir. Süre sınırlaması, sayılan görevliler için 
uygulanmaz. 

Çalışma raporu için beş, öteki konular için uç uye konuş
madıkça yeterlik önerisi oylanamaz. 

OLAĞANÜSTÜ KONGRELER 

Madde 4 3 - Olağanüstü Kongreler, ust yönetim kurulunun 
kararı ya da kongre üyelerinin beşte birinin yazılı isteği ile ya
pılır. 

Olağanüstü kongre gündemi, görüşülmesi istenen konuları 
içeren biçimde ilgili kurulca düzenlenir ve kongre çağrısı yapılır. 
Gündeme seçim maddesi konulamaz, başka konu görüşülemez. 

Tüzüğün 58. maddesinin (b) bendi hükümleri saklıdır. 

SEÇİMLERLE İLGİLİ ORTAK KURALLAR 

Madde 44— Partinin merkez, il ve ilçe organları seçimleriyle 
il kongresi ve büyük kongre delegelerinin seçimleri, yargı göze
timi altında gizli oy, açık vc aralıksız sayım ilkesine göre yapılır. 
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Seçimlerde, kongresini düzenleyen kurulun tüzükte göste
rilen görevlilerince, seçim kurulu başkanına onaylattırılarak 
örgüt binasında asılmak suretiyle üyelere duyurulan ve kesinle
şen listeler esas alınır. Bu listelerde adı bulunmayanlar oy kul
lanamazlar. 

Kongrelerde, yapılacak seçimlerde aday olanların oy pusula
ları, organlara göre ayrı ayrı olmak üzere tek oy pusulası ya da 
ayrı listeler halinde kongre başkanlık kurulunca yeteri kadar 
düzenlenerek ilgili seçim kurulu başkanına mühürlettirilir. 

Seçimler, seçim kurulu başkanınca oluşturulan, seçim san
dık kurulunca yürütülür ve sonuçlandırılır. 

Delegeler; kimlikleri, nüfus cu/danı ya da resimli Parti kim
lik belgesi ile kanıtlandıktan ve listedeki adının karşısındaki yeri 
imzalamasından sonra oy kullanırlar. 

Oylar, sandık kurulu başkanınca verilen mühürlü oy pusula
sındaki isimlerin işaretlenmesi yoluyla kullanılır. Seçilecek or
ganı oluşturan üye sayısından fa/la ya da az adayın işaretlen
diği oy pusulası ile başka kağıtlara yazılan oylar geçersiz sayılır. 

Seçim sandık kurulu başkan ve üyelerince düzenlenerek im
zalanan seçim sonuçlarına ilişkin tutanaklar, kongre başkanlık 
kurulunca seçim yerine asılarak üyelere duyurulur. 

Başkanlık kurulu kullanılan oy pusulalarını, seçim sonuçla
rını gösteren tutanağın ve kongre tutanağının birer örneğini 
seçim kurulu başkanlığına verir. 

Seçim işlemleri başlamadan önce kongre başkanı, seçimlere 
ilişkin işlemler ile uygulanacak yöntemleri üyelere açıklar. 

Aday olmayanlar seçilemezler. Aday olanların seçme ve se
çilme haklarına ilişkin itirazlar varsa, kongre başkanlık kurulu 
durumu inceleyerek karara bağlamadıkça seçime geçilemez. 

KONGRELER YÖNETMELİĞİ 

Madde 4 5 - İlçe kongrelerine mahalle ve köylerden katıla
cak delegelerin seçimi, kongrelerin oluşumu, çalışma kuralları 
bir yönetmelikle düzenlenir. 

21 



İL VE I L Ç E B A Ş K A N L A R ı Y L A Y Ö N E T I M 
K U R U L L A R ı N ı N SEÇİMİ 

Madde 46 İl başkanı ve il yönetim kurulu üyeleri, il 
kongresince; ilçe başkanı ile ilçe yönetim kurulu üyeleri, ilçe 
kongresince avrı ayrı seçilirler. 

I L V E I L Ç E Y Ö N E T I M K U R U L L A R I 
Madde 4 7 - 11 yönetim kurulu, her ilde. il başkanı dahil en 

a/ beş, en çok on beş üyeden kurulur. Kurul sayısı kadar yedek 
uye seçilir. 

İlçe yönetim kurulu, her ilçede, ilçe başkanı dahil en az 
beş. en çok dokuz üyeden kurulur. Kurul uye sayısı kadar ye
dek uye seçilir. İl merkezlerindeki merkez ilçelerde örgütlenme, 
ilçe kuruluşları için belirlenen kurallara uygun olarak yapılıı 

İl ve ilçe büyüklükleri ile ekonomik ve tnplunt>al vapıfaıı 
gozoııundc tutularak, yönetim kurullarının sayısı Meıke/ 
Karar ve Yönetim Kurulunca kongrelerinden once belli 
edilir. 
İL VE İLÇE BAŞKANLARI 

Madde 4 8 - İl ve ilçe başkanları, görev üstlendikleri yöne
tim biriminde Partinin temsilcisidirler. 

Tu/uk kurallarına uygun olarak yönetim kurullarının uyum
lu çalışmalarını sağlamak üzere gerekli girişimlerde bulunurlar. 

Başkam bulundukları yönetim adına. Parti orgutu ile kamu 
kuruluşlarıyla ve kişilerle va/ışma yaparlar. 

Yönetim birimi çevresindeki kamu çalışmalarını i/ler ve 
gerekli girişimlerde bulunurlar. 
IKINCI BAŞKAN VE SAYMAN ÜYE 

Madde 4 9 - il ve itçe yönetim kurulları, il toplantılarında 
aralarından gizli ovla bir ikinci başkan ve bir savman uye se
çerler. 

A) İkinci Başkan: 
a) Alt yönetim birimi çalışmalarının düzenlenmesine 

katkıda bulunmak, bu çalışmaları i/lemek ve denetlemek, pro-
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paganda ve seçim işlerinde başkana yardımcı olmakla görevlidir. 

b) Partinin yazını işlerinin \ ımıtulmcsindcn sorumludur. 

c) Başkan İHi lunmadıgmıl . ı " im ı ı vckılidiı 

BI Sayman Uye: 
a) Yönetim biriminin h e s a p işlerini yürütür. 
b) Alt yönetim birimlerinin hesaplarını denetler. 

cl Gelir ve gider işlemlerinin süresinde ve düzenli tutul
masını sağlar. 

d) İlçelerin illere, illerin genel sekreterliğe yasa gereği 
göndermeleri gereken bütçe ve hesapların sürelerinde ulaşmasını 
sağlar. 

İkinci başkan ve sayman üye, görevleri ile ilgili çalışmaların
dan öturu yönetim kuruluna karşı .sorumludurlar. Yönetim ku
rulunun üye tanı sayısının çoğunluk kararı ile görevlerinden 
alınabilirler. 

İL VE İLÇE YÖNETİM KURULLARININ GÖREVLERİ 
Madde 50 Yönetim kurulları, Partinin başarısı ve amaç

larının gerçekleştirilmesi yolunda çalışmalar düzenlemek ve yü
rütmekle yükümlüdürler. 

Bu amaçla yönetim kurulları; 

1. Partinin ilkelerini, programını, yasa ve tüzük kuralları 
çerçevesinde halka beğendirmeye ve benimsetmeye yönelik 
çalışmalar yaparlar. Partiye yöneltilen propagandaları karşılar
lar. 

2. Tüzük kurallarını ve kongre kararlarını, üst yönetim buy
ruklarını uygular, alt yönetimin bunları uygulamasını sağlar ve 
denetler. 

3. Partinin üye sayısının çoğaltılması için çalışmalar yapar. 

4. Tüm seçimlerde parti adaylarının başarısı için çalışmaları 
programlar, çalışmaların düzenli yürütülmesini sağlayacak görev
lendirmeleri yapar, denetler. 
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5. Yönetime düşen yasal görevleri suresinde yerine getirir. 

6. Çevredeki başka partililerin çalışmalarını i/ler. 

7. Yerel ekonomik, sosyal ve siyasal olaylarla ilgili gelişme
leri izler, bilgiler toplar, değerlendirmeler yapar ve gerekli 
gördüğünde üst yönetime bildirir. 

H. Ust yönetime bilgi vermek koşuluyla siyasal, toplumsal ve 
kültürel nitelikte toplantılar düzenler. 

9. Belli konularda araştırmalar yapmak amacı ile üyelerin
den bir veya birkaçını görevlendirebilir, komisyonlar kurabilir. 

KURULUŞ VE ÇALIŞMA KURALLARI 

Madde 51 A) İkinci dereceye kadar kan ve sihri yakınlığı 
olanlar ile karı ve koca bir yönetim kurulunda görev alamazlar. 

B)Bir üye, birden çok yönetim kurulunda başkan ya da ku
rul üyesi olamaz. 

C)Yönetim kurulları haftada en az bir kez uye tamsayısının 
salt çoğunluğu ile toplanır, toplantıya katılanların çoğunluğu 
ile karar alır. 

D) Kurulca alınan kararlar, karar defterine yazılır ve katılan 
üyelerce imzalanır. 

E) Özürsüz olarak üst uste üç olağan kurul toplantısına ka
tılmayan üye, kurul kararıyla görevden alınabilir. Hakkında 
görevden alınma kararı verilen uye, yedi günlük surelerle ve 
sırasıyla üst kurullara itiraz edebilir. Merkez Karar ve Yönetim 
Kurulunun kararı kesindir. 

Yönetim kurullarının çalışma yöntemleri bir yönetmelikle 
düzenlenir. 

SEÇİMLERE VE KARARLARA İTİRAZ 

Madde 5 2 - İlçe kongresi delege seçimleriyle tüm kongreler 
delege listeleri ve il, ilçe ve büyük kongreler seçim işlemleri ve 
sonuçlarına yapılacak itirazlar ile bu itirazların karara bağlanma
sında aşağıdaki kurallar uygulanır. 
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A) ilçe kongresi delege seçimlerine, o mahalle ve köyde 
yapılan delege seçiminden sonraki beş gun içinde ilçe yönetim 
kuruluna, bu kurulun kararına karşı yine beş gun içinde il yöne
tim kuruluna itiraz edilir. Bu kurulun kararı kesindir. 

B) Yapılan delege seçimleri sonunda ilçe başkanlığınca 
düzenlenerek ilgili ilçe seçim kurulu başkanına onaylattırıldık-
tan sonra, kongre toplantı gününden yedi gun once parti binası
na asılarak üyelere duyurulan listeye, delege seçildiği halde adı 
yazılmayan ya da yanlış yazılan delegelerle delege seçilmediği 
halde adı yazılan veya seçim yapılmadığı halde delege olarak 
listeye katılanlar ile benzeri nedenlere dayalı olarak, ilçeye 
kayıtlı tunı üyeler, uç günlük duyuru suresi içinde ilgili seçim 
kurulu başkanına itiraz, edebilirler. 

C) İlçe kongreleri il kongreleri ile buyuk kongrede, seçi
min devamı sırasındaki işlemlerle seçim sonuçlarına, tutanakla
rın düzenlenmesinden itibaren iki gun içinde ilgili seçim kurulu 
başkanına itiraz edilebilir. 

D) ilçe kongresi kararlarına karşı üyeler, beş gün içinde il 
yönetim kurulu başkanlığına, bu kurulun kararına da aynı 
surede Merkez Karar ve Yönetim Kuruluna itiraz edebilirler. 

İl kongresi kararlarına karşı Merkez Karar ve Yönetim Ku
ruluna beş gun içinde itiraz edilebilir. 

Bu itirazları, il yönetim kurulu beş gun. Merkez Karar ve 
Yönetim Kurulu ise onbeş gun içinde karara bağlar. Sonuçlar 
ilgililere ve yönelim kurulu başkanlıklarına yazılı olarak bildi
rilir. 

SEÇİM İÇİN KONGRE 

Madde 53 Büyük Kongrede, il ve ilçe kongrelerinde yapı
lan seçimlerin ilgili seçim kurulu başkanınca iptaline karar veril
mesi halinde, seçim kurulu başkanının saptadığı ve bildirdiği 
günde seçimlerin yenilenmesi için kongre toplanır. 

Bu nedenle toplanan kongrede sadece seçim yapılır. 
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AKLANMA OYLAMASINA KATILAMIYAC AKLAR 

Madde 54 Kongrelerde, tabii uye olarak katılan başkan ve 
yönetim kurulu üyeleri, üyesi oldukları kurulun aklanması için 
yapılan oylamalara katılamazlar. 

ORGANLARDA GÖREV ALANLARİN VE UYE 
LİSTELERİNİN İLGİLİ M AKA M L \ R A BİLDİRİLMESİ 

Madde 55 Merke/de. il ve ilçe organlarında görev alanlar 
ile Tu/uklc belirlenen öteki görevlere seçilen ya da getirilen 
üyelerin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, meslek ve sanatı, 
oturduğu yer ve nüfus cüzdanı örnekleri seçim ya da atama 
gününden başlayarak onbeş gün içinde il ve ilçelerde o yerin 
en büyük mülki amirliğine, merkezde ise doğrudan İçişleri Ba
kanlığına ve Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir. 

Partiye kayıtlı üyelerin, ilçelere göre düzenlenen ve Siyasi 
Partiler Kanuna gore gerekli biljılen içeren listeleriyle bunlarla 
ilgili değişiklikler, altı a \da !>ıı Cumhuriyet Başsavcılığına 
bildirilir 

GÖREVİN BOŞALMASI 

Madde 56 isteği ile görevden ayrılma ya da başka neden
lerle Partide bir görevin boşalması durumunda, yeni görevli 
aşağıdaki biçimde belirlenir. 

A) Genel Başkanlık boşaldığında: Merkez Karar ve Yöne
tim Kurulu. Genel Başkan seçimini yapmak üzere Büyük Kong
reyi onbeş gun içinde toplantıya çağırır. Bu sure içinde Genel 
Başkanlık görevleri. Merkez Karar ve Yönetim Kurulunca ara
larından seçilen bir uye tarafından yurutıılur 

B) Merkez Karar ve Yönetim Kurulu uycliklciir.de boşal
ma olduğunda. Büyük Kongrece seçilen üye sayısı yarıya dü
şünceye kadar Kurul, partililer arasından seçeceği üyelerle sayıyı 
tamamlar. Büyük Kongrece seçilen üye sayısı yarıya düştüğünde 
Genel Başkan, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu seçimi için 
Büyük Kongreyi olağanüstü toplantıya çağırır. 

O 11 başkanlığı boşaldığında, olağan kongreye kadar görev 
26 

http://uycliklciir.de


yapmak üzere yeni i] başkanı, yönetim kurulu üyeleri ya da par

tililer arasından, il yönetim kurulunca uye tam sayısının salt 

çoğunluğu ile seçilir. 

0 ) İlçe başkanlığı boşaldığında, yeni ilçe başkanı (C) ben
dindeki kurallara uyularak ilçe yönetim kurulunca seçilir. 

f i i l ve ilçe yönetim kurulunda boşalan üyelikler, yönetim 
kurulunun yedek üyeleri, sırası) la göreve çağrılarak doldurulur. 
Ancak jl ve ilçe kongrelerinden seçilen üyelerin sayısı yarıya 
inince yönetim kurulu duşmuş sayılır. 

Yönetim Kurulu Başkanı durumu u.st yönetime bildirir. Üst 
yönetim kurulu, olağan kongreye kadar görev yapmak u/ere 
ilgili başkan ve partililerin görüşlerini alarak yeni yönetim 
kurulunu oluşturur. Bu oluşumdan önce kongre üyelerinin 
beşte biri ya/ılı olarak kongrenin yapılmasını ve yönetim kuru 
lunun bu yolla seçimini isterse, kongrenin olağanüstü toplan 
tısını, o yönetimin başkanı sağlar. 

GÖREVDEN ALMA 
Madde 57 A) Yasa, Tüzük ve yönetmeliklere gorc belli 

sureler içinde yapılması gereken görevleri yapmayan, partinin 
genel siyasal doğrultu.sııyla vc ilkeleriyle bağdaşmayan tutum ve 
davranışlara giren: 

a) İtçe başkam ve yönetim kurulu üyeleri, il yönetim 
kurulunca, 

b) l l başkam ve yönetim kurulu üyeleri. Merkez Karar ve 
Yönetim Kurulunca, 

Üye tamsayısının üçte iki oy çokluğuyla ve gizli oyla görev
den alınırlar. 

B) Yasaların, Tü/ıiğıın vc yönetmeliklerin gereklerini yerine 
getirmeyen ya da ust yönetimi' . e n l ı u ı görevleri yapmayan, par
ti çalışmalarını aksatan il ıJçc başkanları ve yönetim kurulu 
üyeleri, üst yönetim k u ı ulunca yazı ile uyarılır. 

Verilen cn çok otuz günlük sürede, uyarı gereklerini yerine 
getirmeyen ilçe başkanı ve yönetim kurulu, il yönetim kurulun-
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ca; il başkanı ve yönetim kurulu Merkez Karar Ve Yönetim Ku
rulunca, üye tamsayısının üçte iki oy çokluğu ile ve gizli oyla 
görevden alınırlar. 

Sayılan eylemler seçim döneminde işlenmişse uyarıya gerek 
kalmadan (A) bendi uyarınca ilgililer hakkında karar verilir. 

C) Yukarıdaki bentlerde açıklanan kararlarla görevden alı
nan ilçe başkanı veya ilçe yönetim kurulu, beşgun içinde Mer
kez Karar ve Yönetim Kuruluna itiraz edebilir. Bu kurulun otuz 
gun içinde vereceği karar kesindir. İtiraz, görevi bırakmayı ve 
devretmeyi geciktirme nedeni olamaz. 

D) Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, yukarıda sayılan 
nedenlerle ve Parti yararı bulunan ivedi hallerde, ilçe başkanı ya 
da yönetim kurulunu, üye tamsayısının uçte iki oy çokluğuyla 
ve gizli oyla doğrudan görevden alabilir. Durum, ilgili il baş
kanlığına hemen bildirilir. 

E) Siyasi partiler Knnıınu'nun 101. maddesinin d— 1. ben
dinde açıklanan hallerde; 

al Görevden alınması istenen organ ya da kurul ise, işten 
el çektirilmesi, 

b) Partide bir organ ya da kurulda görevli olsun veya ol
masın bir üyenin partiden kesin olarak çıkarılmasının istenmesi 
durumunda, asıl Uye defterinden adının silinmesi. 

İşlemleri, Cumhuriyet Başsavcılığının partiye yaptığı duyu
ru gününden itibaren otuz. gun içinde Merkez Karar ve Yönetim 
Kurulunca yerine getirilir. 

GÖREVDEN ALINANLARIN YERİNE SEÇİM 

Madde 5 8 - Görevden alınan il, ilçe başkanı ve yönetim 
kurulları yerine yenileri, aşağıdaki kurallara uyularak seçilir. 

A) Başkan görevden alınmış ise, 56. maddenin C vc D 
bentleri uyarınca seçim yapılır. 

B) Başkan ve yönetim kurulu birlikte ya da sadece yönetim 
kurulu görevden alınmış ise, ilçeler için il yönetim kurulu, iller 
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için Merkez Karar ve Yönetim Kurulu bir geçici yönetim kurulu 
oluşturur. Geçici yönetim kurulu, görevden alınanların yerine 
seçim yapılması amacıyla, göreve başlamasından sonraki kjrkbeş 
gün içinde kongresini olağanüstü toplar. Kongrede sadece görev
den alma raporu okunur, üst yönetim kurulu temsilcisi gerekli 
görürse açıklama yapabilir. Konu üzerinde görüşme açılma/, 
doğrudan seçime geçilir. 

Tüzüğün 44. maddesi bu durumda da uygulanır. 
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D Ö R D Ü N C Ü B Ö L Ü M 

D e f t e r l e r v e G e l i r K a y n a k l a r ı 

TUTULACAK DFFTFRLFR VF Y \7IM (ŞLF.Rİ 

Madde 59 Partinin MerUv. il ve ilçe örgütlerinde aşağıda 
sayılan defterlerin tutulması /orunludur. 

\ ) Asıl uye defteri, her ilçe örgütünde mahalle ve köy esası
na gore tutulur. 

Üyelik başvurma belgelerinin birer örneği ilçe. il ve mer
kezde alfabetik sıraya gore düzenlenerek dosyalarda saklanır. 

B) Karar Defteri; Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, il ve'il-
çe yönetim kurulları, TBMM Grup Yönetim Kurulu ve Disiplin 
Kurullarınca tutulur. 

Kararlar, gün ve numara sırasına göre düzenlenir. Oylamaya 
katllanlarca im/alanır. 

Cl Partinin her kademesinde yazışmaların belgelenmesi 
amacıyla gelcn-giden ya/ışma defteri tutulur. 

Yazışmalar bu deftere güıf ve numara sırası izlenerek ya/ılır. 
Gelen ya/tların asılları ile gönderilenlerin örnekleri, gun ve sıra 
numaralarına gore dosyalanır. 
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D) Partinin her kademedeki örgütünde bir gelir ve gider 
defteri tutulur. Partinin gelirlerinin nereden sağlandığı i!c 
giderlerinin hangi işler ve yerler için yapıldığı, belgeleri belirti
ler ık . sıra ile bu deftere işlenir. 

i ; Genel Merkez, il vc ilçe örgütlerinde bir demirbaş eşya 
lef teri tutulur. Bu deftere, parti örgütü için alınan tüm eşyalar 

özellikleri belirtilerek gün ve sıra numarası esasına gorc yazılır. 
Yukarıda açıklanan defterler, merkezde Gcnef Sekreterlik

çe, illerde vc ilçelerde Başkanlıklarca ilgili seçim kurulu başka
nına onaylattırılır. 

Bu defterler dışında, organ ve kurullarda başka hangi 
defterlerin tutulacağı, üye kayıtlarının Parti genel merkezinde 
teknik olanaklardan yararlanılarak nasıl yapılacağı konuları bir 
yönetmelikle düzenlenir. 

GELİR KAYNAKLARI 
Madde 6 0 Partinin gelir kaynaklan şunlardır: 

1. Üyelerden alınan giriş vc üyelik ödentileri, 
2. Partili milletvekillerinden alınan ödentiler, 
3. Adaylık için başvuranlardan alınan o/el ödentiler, 
4. Parti bayrağı. Hamasi, rozeti ve benzeri tanıtma eşyası 

satışından sağlanan gelirler, 

5 . Parti yayınlarının satışından elde edilen gelirler, 
6. üye kimlik belgeleri vc Parti defter, makbuz vc basılı ka

ğıtları karşılığında sağlanan gelirler, 
7. Partide düzenlenen balo, eğlence ve konserlerden elde 

edilecek gelirler, 
8. Parti mal varlığından elde edilecek gelirler, 
9. Bağışlar, 

8. bendde yazılı gelir dışında, elde edilen gelirlerden hiçbir 
şekilde vergi, resim ve harç alınmaz. 

Sağlanan gelirler Partinin hangi kademesince elde edilmiş 
olursa olsun. Parti tüzel kişiliğine aittir. 
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GİRİŞ ÖDENTİSİ 

Madde 61 Partiye yazılan üyelerden en a/ elli lira, en çok 
birmilyon lira giriş ödentisi alınır. 

MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLIĞI ÖZEL ÖDENTİSİ 

Madde 62 Merkez. Karar ve Yönetim Kurulu milletvekili 
ödeneğinin net bir aylık tutarını aşmamak üzere, milletvekili 
aday adaylarından alınacak özel ödentiyi saptar. 

BAĞIŞLARIN SINIRI 

Madde 6 3 - Parti, gerçek ve tüzel kişilerden aynı yıl içinde 
birmilyon liradan fazla değerde mal ya da para bağışı kabul 
edemez. 

Siyasi Partiler Kanımıı'ıuın 66. maddesinde sayılan kurum 
ve kuruluşlardan doğrudan ya da dolaylı bağış alınamaz. 

GELİR SAĞLAMADA UYULACAK KURALLAR 

Madde 6 4 - Gelirler, Merkez Karar ve Yönetim Kurulunca 
dip koçanlı olarak bastırılan ve örgüt kademelerine gönderilen 
alındı belgeleri (makbuzlar) karşılığında toplanır. Alındı belgele
rinin seri ve sıra numaralarına ait kayıtlar Genel Saymanlıkça 
tutulur. Örgüt kademeleri kendilerine gönderilen alındı belgeleri 
nedeni ile sorumludurlar. 

Alındı belgesinde; 

Sağlanan gelirin turu ve miktarı; sağlandığı kişi ya da kuru
mun adı, soyadı ve adresi; alındı belgesini düzenleyenin adı. 
soyadı ve görevi ile imzası yer alır. 

Alındı belgesi dip koçanları. Anayasa Mahkemesinin ilk 
inceleme kararının bildirim gününden başlayarak beş yıl su
reyle saklanır. 

GİDERLER 

Madde 65 Partinin tum harcamaları, Parti tüzel kişiliği 
adına yapılır. 
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Yetkili örgüt organının kararı olmadan harcama yapılamaz. 
Ancak bütçede öngörülmüş olan ve beşbin lirayı geçmeyen gi
derler ile genel tarifelere bağlı giderler, karar alınmadan yapıla
bilir. 

Giderlere ilişkin belgeler, özel yasalarda öngörülen daha 
uzun süreler saklı kalmak üzere. Anayasa Mahkemesinin ilk ince
leme kararının bildirim gününden başlayarak beş yıl süreyle 
saklanır. 

Her örgüt birimi bağlı bulunduğu üst yönetime gelir ve 
giderleri hakkında altı ayda bir hesap vermekle yükümlüdür. 

SORUMLULUK 

Madde 6 6 - Harcamalar, sözleşmeler vc girişilecek yüküm
lülükler; Genel Merke/de Parti tüzel kişiliği adına, illerde il yö
netim kurulu, ilçelerde ilçe yönetim kurulu adına yetkili ve 
görevli üye ya da kurulca yapılır. 

tl ve ilçe yönetim kurullarının Parti tüzel kişiliği adına 
bağıt yapması ya da yüküm yüklenmesi Merkez Karar vc Yöne
tim Kurulunun iznine bağlıdır. Önceden izin alınmadan girişi
len bağıt ve yükümlülüklerden dolayı Parti tüzel kişiliği sorumlu 
tutulamaz; Genel Başkana, Genel Sekretere, Merkez Karar ve 
Yönetim Kuruluna veya Parti tüzel kişiliğine karşı kovuşturma 
yapılamaz. Bu durumlarda sorumluluk, bağıtı yapan veya yü
küm yüklenen kişiye ya da kişilere düşer. 

BORÇ VERME YASAĞI 

Madde 67 Parti, üyelerine vc öteki gerçek ve tüzel kişilere 
hiçbir şekilde borç veremez. 

BÜTÇE VE KESİN HESAP 

Madde 68 - A) II Yönetim Kurulu, bağlı ilçeleri de kapsa
mak üzere, gelir ve gider tahminlerini ayrı ayrı gösteren yıllık 
bütçeyi hazırlar ve her yılın Ekim ayı sonuna kadar Genel 
Sekreterliğe gönderir. 
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Bu bütçeler ile ayın sure içinde hazırlanan Genel Merkez 
Bütçesi en geç Aralık ayı sununa kadar Merkez Karar ve Yöne
tim Kurulunca incelenir ve karara bağlanır. 

Parti hesapları bilanço esasına gore düzenlenir. 

B) Genel Merkez ve ilçeleri de kapsamak üzere II Yönetim 
kurulları, bütçe yılını izleyen Nisan ayı sonuna kadar, bir önceki 
\ ila ait uygulama sonuçlarım gösteren kesin hesaplarını hazırlar. 

II Başkanlıklatmdan gönderilenlerle Genel Merkeze ait 
kesin hesaplar. Merkez Karar ve Yönelim Kurulunca incelenerek 
karaıa bağlanır ve birleştirilir. 

Genel Başkan, karara bağlanarak birleştirilmiş bulunan Ge
nel Merkezin ve bağlı ilçeleri de kapsayan iller orgııtııuun kesin 
hesaplarının onaylı hır örneğini Haziran ayı sonuna kadar Ana
yasa Mahkemesine ve bilgi için Cumhuriyet Başsavcılığına verir. 

P \ R \ S V L KONULAR D \ DÜZENLEME 

Madde 6 ° Partinin il ve ilçe yönetim birimlerince Parti 
tüzel kişiliği adına sözleşme yapılmasına ve yükümlülük altına 
girilmesine, gelir ve gider defterlerinin tutulmasına. Parti bütçe
lerinin ve bilançolarının, gelir ve gider cetvelleri ile kesin hesap
larının düzenlenmesine ilişkin kurallar ile bu konularda ilgili 
olarak Genel Saymanın görev ve yetkileri bir yönetmelikle 
düzenlenir. 
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U b Ş t N C İ B O L L \] 

D i s i p l i n İ ş l e m l e r i 

f V.M\1I.AVI \ 

Madde 70 Parti suçunu saptama ve cezalandırma görevi ve 
yetkisi, Disiplin Kunı lhnnmdu. 

Üyelerin Parti Tıı/uk ve Programına, Buyıık Kongre ve yetki
li organ kararlarına aykırı düşen ve Paıtide aldığı görev ve so
rumluluk ile bağdaşmayan veya yasalarca suç savılan tulum, 
davranış ve eylemleri, Paıti suçudur. 

Parti suçu işleyenlerin Parti ile ilişkilerinin sınırlanması ya 
da kesilmesi, disiplin cezasıdır. 

I yleınin yargı organlarının görevine girmesi, disiplin Ko
vuşturması yapılmasına engel olmaz. 

DİSİPLİN KURULLARI 

Madde 71 - Al Merkez Disiplin Kurulu: Büyük Kongrece 
seçilen yedi asıl ve yedi yedek üyeden, 

Bl İl Disiplin Kurulu; il kongresince seçilen beş asıl ve beş 
yedek üyeden, 

D TBMM Grup Disiplin Kurulu; Grup Genel Kurulunca se
çilen beş asıl ve beş yedek üyeden, 

kurulur. 

Disiplin Kurutu üyeliğine aday olmak ve seçilebilmek için 
disiplin cezası almamış olmak gerekir. 
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YETKİ 

Madde 72 A) Merkez organlarında görevli olanlarla, 
TBMM üyelerinin yasama çalışmaları dışındaki eylemlerinden 
doğan Parîi suçları ile il başkanları ve il yönetim kurulu üyeleri
nin. Partili il belediye başkanlarının işledikleri Parti suçları, 
Merkez Karar ve Yönetim Kurulunun isteği üzerine. Merkez Di
siplin Kurulunca 

B) Diğer üyelerin Parti suçları, il yönetim kurullarının iste
ği üzerine, il disiplin kurullarınca, 

C) Partili TBMM üyelerinin Grup disiplinine, Grup İç Yö
netmeliğine, Grubun bağlayıcı kararlarına aykırı davranışların
dan ve Grubun şeref ve haysiyetiyle bağdaşmayan eylemlerin
den doğan Parti suçları ile birbirleriyle olan anlaşmazlıkları; 
Grup Yönetim Kurulunun isteği üzerine. Grup Disiplin Kuru
lunca, 

incelenir ve karara bağlanır. 

PARTİ SUÇLARI 

Madde 73 Aşağıda yazılı tutum, davranış ve eylemler 
Parti suçudur. 

Al Program ve Tuzuk hükümlerine. Buyuk Kongre ve yetkili 
organ kararlarına aykırı davranışlarda bulunmak. 

B) Gerçeğe aykırı olarak Partide kendisine görev verilmiş 
gibi davranmak. 

C) Parti orgu tu içinde birliği bozmak, 
D( Parti doğrultusuna ve temel ilkelerine aykırı amaç 

»uden kuruluşlara uye olmak veya bu kuruluşlarla ilişki kur
mak. 

E) Parti içinde dil. ırk. sınıf, din. mezhep farklılıkları, yer-
lilik ve yabancılık gibi ayrıcalıklar yaratmak. 

F) Parti yararlarını zedeleyici yayınlar ve propagandalar 
\ apmak. 
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G | Gi/li yapılması kararlaştırılan toplantılardaki konuşma
ları açıklamak, 

H) Partililerin kişilikleri ite uğraşmak, 

î) Parti adayları aleyhinde veya diğer partilerin adayları 
lehinde açık ya da gizli çalışmak veya bu yolda yardımda bu
lunmak. Parti listesinin bütünlüğü aleyhine çalışmak. 

J) Geçerli ozuru olmadığı halde seçimlerde oy kullanma
mak, 

K) Buyuk Kongre, Kongre, Grup ve Kurulların işlem, seçim 
ve çalışmalarının yasa, tuzuk ve yönetmelik kurallarına uygun 
olmasını engelleme, bozma, bozdurma amacıyla yetkili organ 
ve kişilere karşı Tuzuğe uygun itirazlar dışında her turlu eylem
de bulunmak. 

L| Yukarıda sayılan tutum ve davranışların yapılmasına 
sebeb olmak, teşvik etmek ve kolaylaştırmak, 

VII Yasalarca suç sayılan hareketleri yapmak. 

DİSİPLİN CEZALARI 
Madde 74 Disiplin cezaları; uyarma, kınama, partiden ve

ya gruptan geçici ya da kesin çıkarmadır. 
Uyarma, yazılı olarak dikkati çekmedir. 

Kınama, yazılı olarak kusur bildirmedir. 

Geçici çıkarma; üyenin bir yıldan iki yıla kadar, kesin çı
karma, suresiz olarak Parti ve Grupla ilişkisinin kesilmesidir. 

Tuzuğun 73. maddesinin (A}. (B>, |C>, bendlerinde yazılı 
davranışlarda bulunanlar hakkında, suçun işleniş biçimi ve 
ağırlığına gorc en az uyarma, en çok kınama, (D), (Fl , (G) 
bendlerinde yazılı suçları işleyenler hakkında suçun işleniş 
biçimi ve ağırlığına gore. en az kınama, en çok geçici çıkarma, 
(E), (Hl, (I), (J). (Kl. (M) bendlerinde yazılı davranış ve eylem
lerde bulunanlar hakkında, suçun işleniş biçimi ve ağırlığına 
bakılarak en az geçici çıkarma, en çok kesin çıkarma cezala
rıyla (L> bendinde yazılı suçları işleyenlere, asıl faile verilen 
ceza verilir. 
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Disiplin cıvası verilmesine neden olan tut um. davranış vo ev -
teinlerin tekrarımla bir derece ağır ce/a uygulanır 

Kınama cıvası alanlar, bir yıl sure ile \ onetinı kurullarına se
çilemezler seçilmiş iseler görevlerinden alınırlar. 

Geçici çıkarma cıvası alanlar; bu sure içinde Pariı liselerine 
tanınan haklan kulkmama/laı \ncak. Parti hı/ıık ve Pıngramı-
I K I ve yetkili organların bağlayıcı kararlarına ııvmak /uimıdadır-
Jar. 

Kınama ve geçici çıkarma ce/aları. Partilinin ya/ılı hulumlu-
ğıı asıl tiye defterine işlenir. \ \ r i ı a IKe Yazım Merkezine bilgi 
verilir 

Kesin çıkarma cezası atanların kayıtları silinir, isimleri butun 
orgute Genel Sekreterlikçe duyurulur ve Uye Yazım Merkezine 
bilgi verilir. 

Disiplin Kurulları, kararlarında, cıvaların yıınırlıık tarihim de 
belirler. 

K VK \ R L \ R 
Madde 75 Disiplin Kurulları kendilerine gönderilen i s h n 

en geç uç ay içinde karar bağlarlar. 

Bu sure içinde karar verilemezse. Merkez Karar ve Yönetim 
Kurulundan gerekçe gösterilerek ek sure istenir. Bu sure. bir ayı 
geçemez. 

Merkez Disiplin Kurulu ve Grup Disiplin Kurulları kararlan 
kesindir. İl Disiplin Kurulunun uyarma ve kınama cezası dışın
daki kararlarına karşı, II Yönetim Kurulu ve ilgili, on gıın içinde 
Merkez Disiplin Kuruluna gerekçeli olarak itiraz edebilir, 

DİSİPLİN KURULLARİ ORTVK İLKhLf Rl VE KUR \ L L \ R I 

Madde 76 \ | Seçimler sırasında veya yayın yoluyla yahut 
açık toplantılarda işlenen suçların kovuşturtılmasıuda: yönet
melikle inceleme sureleri kısaltılahilir. hiçimde kurallar sınırlan
dırılabilir. 

B) Disiplin kurulları, incelemelerini belgeler üzerinde yapı 
bilecekleri gibi, tanık da dinleyebilirler. 
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O Kesinleşen disiplin kurulu kararı. Merkez Karar \c Yöne
tim Kurulu ile ilgili yönetim kurulları tarafından ay nen ve sure
sinde uygulanır. 

D) Yetkili Disiplin Kuruluna, işlendiği tarihten itibaren Mı 
yıl içinde gönderilmeyen Parti suçları hakkında kovuşturma ya
pılamaz. 

E) Disiplin kurulu üyeleri ile Parti arasında bir hizmet bağı 
kurulamaz: Partiden hiçbir suretle gelir sağlayamazlar. 

F) Partinin hiçbir organ, kurul ve toplantısında disiplin ku
rullarının inceleme ve kararları hakkında goruşıue yapılamaz; 
karar alınmaz. 

G) Disiplin kurulu üyeleri, TBMM üyeliği dışında Partinin 
hiçbir organ ve kurulunda görev alamazlar. 

H) Disiplin kovuşturması işlemlerinde, üyenin Uye Yazım 
Merkezindeki adresine vapılan bildirimleı geçerli ve veterlidn 

f) Yönetim kurulları, disiplin kurullarının incclcmclcııuj 
kolaylaştırmak ve isteklerine suresinde cevap vermek zorun
dadır. 

J) Disiplin Kurulları, gönderen kurulun isteğinden daha 
ağır bir ceza ııygulayamazl.ıı 

İ Y İ L İ K L E R D E BOŞ \LM \ 

Madde 77 Disiplin Kurullaı ında boşalma halinde, yedek
ler sıra ile çağırılır. 

Yedeklerin çağırılınasından sonra uye sayısı yarıya duşersı 
olağan Buyuk Kongre ve il kongresine kadar gore\ yapmak ıızeu 
veııi kurul. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (aralından seçılrı 

Bu durumda, Grup Disiplin Kurulu için yeni seçim yapılıı. 

VF 
Madde 78 Kesinleşen cezaları af yetkisi. Merkez Karar ve 

Yönetim Kuruluna aittir. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu af 
yetkisini, ceza alanın yazılı isteği üzerine. Disiplin Kuruluna 
gönderen kurutun yazılı gorusiınıı alarak kullanır. 



YÖNETMELİK 

Madde 7 9 - Disiplin kovuşturmasına başlanması, savunma, 
süreler, disiplin kurullarının toplanma ve çalışma yöntemleri ve 
diğer işlemlerinin yürütülmesi bir yönetmelikle düzenlenir. 

PARTİ ÖZDENETİMİ 

Madde 8 0 - Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, örgütle ilgili 
görevlerin yerine getirilmesini sağlamak, izlemek ve denetlemek 
üzere illere denetmenler görevlendirebilir. 

Parti denetlemelerine. Merkez Karar ve Yönetim Kurulunca 
belli konularda ayrıca yetki verilebilir. 

Denetmenlerin görev ve yetkileri bir yönetmelikle düzenle
nir. 

40 



A L T İ N C İ B Ö L Ü M 

P a r t i A d a y l a r ı n ı n B e l i r l e n m e s i 

MİLLETVEKİLLİĞİ ÖNSEÇİMİ 
Madde 8 1 - Milletvekili seçimlerinde Parti adayları, Partiye 

yazılı bütün üyelerin katılacağı önseçimle belirlenir. Bu seçimde, 
her seçim çevresinden çıkacak milletvekili sayısının iki katı 
aday saptanır. 

ÖNSEÇİM ÇEVRESİ 
Madde 82— Genel seçimler için kabul edilen seçim çevresi, 

önseçim için esas alınır. 

ADAYLICA BAŞVURMA VE MERKEZ KONTENJAN 
ADAYLIĞI 

Madde 8 3 - Adaylık, Genel Sekreterliğe yazı ile başvurula
rak istenir. 

Bir seçimde Partinin göstermesi gereken adaylar toplamının 
yüzde beşini aşmamak üzere, merkez kontenjan adaylarının 
hangi illerde ve sıralarda gösterileceği, 11 Yönetim Kurullarının 
görüşleri alınarak Merkez Karar ve Yönetim Kurulunca serbest
çe saptanır. 

Ancak, merkez kontenjan adaylarına, aday listesinde, önse
çimde seçime katılan partililerin en az yüzde yetınişbeş oyunu 
almış olan adayların üstünde yer verilemez. 

41 



İNCELEME 

Madde 8 4 - Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, başvurma 
süresinin bitiminden sonra, görevlendireceği üyelerine her il için 
başvuranların durumu ile ilgili bîr ön inceleme yaptırır. Bu in
celeme, öncelikle örgüt içinde gizli olarak yapılır. 

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, inceleme raporlarını de
ğerlendirerek her ilden önseçime katılmalarını uygun buldukla
rını saptar ve ilgililere duyurur. 

ÖNSEÇİM SEÇMEN LlSTESI 

Madde 85 İlçe yönetim kurulları, üye kayıt defterlerini ve 
bunlara göre düzenledikleri partili seçmen listelerini, önseçim
lerden en geç altmış gün önce ilçe seçim kurulu başkanına 
verirler. 

Bu listeler, ilçe seçim kurulu başkanlığınca incelenip onay
landıktan sonra, ilçe başkanlığı binasında asılarak üyelere duyu
rulur. Duyuru gününden başlayarak onbeş gün içinde üyeler, 
ilçe seçim kuruluna başvurarak itiraz edebilirler. 

İtirazlar üzerine verilen karara gore ilçe başkanlığı listeler
de gerekli değişikliği yapar. 

önseçimlerden en geç doksan gün önce üye olanlar, önseçim 
seçmen listesinde yer alabilir ve oy kullanabilir. 

ADAYLARIN MERKEZ ORGANINCA SAPTANMASI 

Madde 86— TBMM üyeliği seçimlerinde; 
A) Bir seçim çevresinde parti örgütü bulunmaması, 

B) Bir seçim çevresinde gösterilmesi gereken aday sayısın
dan az sayıda başvuran bulunması, 

C) önseçim sonuçlarının yetkili kurullarca geçersiz sayıl
ması. 

Durumlarında, o seçim çevresine ait aday listesi ve adayların 
listedeki sıraları; 
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D) önseçimde eşit sayıda uy almış olanların öncelik sırası. 
Merkez Karar ve Yönetim Kurulunca saptanır. 

ADAY ADAYLARININ BİLDİRİLMESİ 

Madde 8 7 - Genel Başkanlık, seçim çevrelerine göre Parti
nin aday adayları listesini önseçimin yapılacağı günden en az 
yirmi gün önce Yüksek Seçim Kuruluna ve ilgili il ve ilçe seçim 
kurullarına alındı belgesi karşılığında bildirir. 

PARTİ ADAYLARININ BİLDİRİLMESİ 
Madde 8 8 - Genel Başkanlık, saptanan merkez kontenjan 

adayları ile Merkez organınca saptanan adaylarını önseçimle 
belirlenen aday listelerine katarak, seçim çevrelerine göre 
düzenlenen parti adayları listesini. Yüksek Seçim Kuruluna 
süresinde verir. 

ADAY LİSTELERİNDEKİ EKSİKLERİN TAMAMLANMASI 

Madde 8 9 - Aday listeleri kesinleşmeden bu listelerde 
boşalma olur ve listedeki sıraya göre kaydırma sonunda nok
sanlıklar doldurulamazsa eksikler. Merkez Karar ve Yönetim 
Kurulunca tamamlanır. 

I B M M ADAYLIK YÖNETMELİĞİ 
Madde 9 0 - TBMM üyeliği adaylığına başvurma, aday aday

larıyla ilgili olarak yapılacak incelemenin niteliği, aday adayla
rından alınacak özel ödentinin hangi ölçülere göre saptanacağı, 
adayların belirlenmesinde uygulanacak işlemler, yasaya ve bu 
bölümdeki ilkelere ve kurallara uygun olarak hazırlanacak bir 
yönetmelikle düzenlenir. 

YEREL SEÇİMLERDE 
PARTİ ADAYLARININ BELİRLENMESİ 

Madde 9 1 - Yerel seçimlerde Parti adaylarının nasıl belirle
neceği, ilgili yasalar gö/önünde tutularak hazırlanacak bir 
yönetmelikle düzenlenir. 
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Y E D t N C l B Ö L Ü M 

TBMM Parti Grubu 

TBMM PARTİ GRUBU 

Madde 9 2 - Partili Milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Grubunu oluşturur. Parti Grubu, Parti Programını ve seçim 
bildirgesini; Büyük Kongre kararları ve Merkez Karar ve Yöne
tim Kurulunca saptanan politika doğrultusunda gerçekleştirmek 
için gerekli yasama girişimlerini, içyönetmelikleri çerçevesinde 
kendi kararlan ile yürütürler. 

GRUP YÖNETİM İLKELERİ 

Madde 93— Genel Başkan, TBMM Parti Grubunun ve Grup 
Yönetim Kurulunun başkanıdır. 

TBMM Grubu her toplantı yılı başında, o yıl için iki Başkan 
Vekili ile yedi kişilik Yönetim Kurulunu seçer. 

Grup Başkan vekilleri. Grubun yasama çalışmalarının yü
rütülmesinde Genel Başkanın yardımcısı ve görevlendirdiği ko
nularda vekilidirler. Grubun tabii sözcüsü Genel Başkandır. 
Genel Başkanın bulunmadığı ya da uygun gördüğü zamanlarda, 
sözcülüğü Grup Başkan vekilleri yapar. Grup Yönetim Kurulu ve 
acele hallerde Grup Başkan vekilleri belli konular için milletve
killeri arasından sözcü seçebilirler. 

Yasama girişimlerinin düzenli bir biçimde yürütülmesi ve 
meclis çalışmalarında uyum ve disiplin sağlanması, Grup Yöne
tim Kurulunun görevidir. 

TBMM Grubunun çalışmaları, içyönetmclikle düzenlenir. 
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GRUP ÜYELERİNİN GÖREVLERİ 
Madde 94 - Partili TBMM üyeleri; 
A) Yasama çalışmalarında Partinin ilkelerine ve Programına 

uygun olarak Merkez Karar ve Yönetim Kurulunca saptanan 
Politika doğrultusunda çalışmak; Grup Genel Kurulu ve Yöne
tim Kurulu kararlarını uygulamak ve bunları desteklemekle 
yükümlüdürler. Grup toplantısına ve karara katılmamış olmak, 
alınan kararlara uyma yükümlülüğünü kaldırmaz. 

B) Geçerli özürleri bulunmadıkça, Meclis Genel Kuruluna, 
komisyonlara ve Grup toplantılarına katılırlar. Bu toplantıla
rın her birine özürsüz olarak üstüste üç kez gelmeyen üyeye 
Grup Yönetim Kurulunca uyarı yapılır ve bu uyarı seçim çev
resine bildirilir. 

C) TBMM üyelerinin ödentileri ve böylece sağlanan gelirin 
Grup ve Parti Merkezi çalışmaları İçin hangi uranla paylaş
tırılacağı, yasa yükümleri çerçevesinde TBMM Grubunca karara 
bağlanır. 
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S E K İ Z İ N C İ B Ö L Ü M 

P r o g r a m , T ü z ü k v e Y ö n e t m e l i k l e r 

G e ç i c i M a d d e l e r , Y ü r ü r l ü k 

1'ROGRAM VE TÜZÜĞÜ DEĞİŞTİRME YETKİSİ 

Madde 95 - Partinin Program vc Tüzüğünde değişiklik yap
ma yetkisi Büyük Kongrenindir. Değiştirme önerileri, Genel 
Başkan, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ya da Büyük Kongre 
üyelerinin yirmide biri tarafından yazılı olarak yapılır. 

2 1 . madde hükümleri saklıdır. 

PARTİNİN TÜZEL KİŞİLİĞİNE SON VERME 

Madde 9 6 - Partinin tüzel kişiliğine son verme yetkisi. 
Büyük Kongrenindir. 

Bu halde; Parti mallarının hangi kurum veya kuruluşlara 
bırakılacağı Büyük Kongre kararı ile belli edilir. 

YÖNETMELİKLER 

Madde 9 7 - A) Tüzük uygulamaları ile ilgili yönetmelikler. 
Merkez Karar ve Yönetim Kurulunca, 

B) TBMM Grubu İç Yönetmeliği, TBMM Grubu Genel 
Kurulunca, 

C) Disiplin Yönetmeliği, Merkez Disiplin Kurulu ile Grup 
Disiplin Kurulunun yazılı görtışu alınarak Merkez Karar ve Yö
netim Kurulunca. 

hazırlanır. 

D) Büyük Kongrenin çalışma yöntemlerini gösteren yönet
melik. Merkez Karar ve Yönetim Kurulunca hazırlanır ve ilk 
Büyük Kongrenin onayına sunulur. 

Yönetmeliklerde değişiklik yapmaya, aynı kurullar yetki
lidir. 
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YÖNETMELİKLERİN YAYIMI VE YÜRÜRLÜĞÜ 

Madde 98 Yönetmelikler, belli bir yürürlük tarihi belirtil
memiş ise, yayımlandıkları tarihte yürürlüğe girerler. 

GEÇİCİ BÜYÜK KONGRE YETKİSİ 

Geçici Madde 1 - flk Büyük Kongre toplanıncaya kadar 
Büyük Kongrenin Siyasi Partiler Kanununda ve Tüzükte be
lirtilen yetki ve görevleri. Partinin kuruluş bildiriminde adları 
yazılı kuruculardan oluşan Kurucular Kuruluna aittir. 

Süreler hariç. Büyük Kongre hakkındaki kurallar bu kurul 
tarafından uygulanır. 

Kurucular Kurulu, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile 
toplanır. Yasa ve Tüzükte başka başka kural yoksa kararlar 
toplantıda bulunanların salt çoğunluğu İle alınır. 

PARTİ ORGANLARININ KURULUŞU 

Geçici Madde 2 - A) Kurucular Kurulu, Partinin kuruluşunu 
i/lcven vedi gün içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplana
rak öncelikle Genel Başkanı seçer. Daha sonra, üyeleri arası IT 
dan \irini kişilik Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ile, \cdı 
kişilik Merkez Disiplin Kurulunu seçer. Seçimler gizli oyla yapı
lır ve uye tam sayısı salt çoğunluğunun oyu aranır. Kurullarda 
boşalma olduğunda. Kurucular Kurulunca yerlerine yenileri 
seçilir. 

Seçim sonuçları, aynı süre içinde İçişleri Bakanlığı ile Cum
huriyet Başsavcılığını» bildirilir. 

B) Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, seçimini izleyen üç 
gün içinde toplanarak, görev bölümü yapar. 

C) Merkez Disiplin Kurulu, seçimini izleyen üç gün içinde 
toplanarak, aralarında gizli oyla ve üye tamsayısının salt çoğun
luğu ile bir başkan, bir ikinci başkan ve bir yazman üye seçer. 

D) II ve ilçe Kongreleri ilk toplantılarını yapıncaya kadar 
görevli olmak üzere il ve ilçe örgütleri. Kumcular Kurulunca: 
uygun görülecek yöntem içinde Tüzükte yazılı sürelere ve seçim 
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kurallarına bakılmaksızın kurulur; görevden alınabilir, yerlerine 
yenileri atanır. 

E) 11 kongreleri ilk toplantılarını yapıncaya kadar görevli 
olmak ü/ere. II Disiplin Kurulları Kurucular Kurulunca oluş
turulur. 

F) İlk toplantılarını yapıncaya kadar il ve ilçe kongrelerinin 
hukuksal varlığı ve yetkileri Kurucular Kurulunda toplanmıştır. 

ÜYELERLE İLGİLİ GEÇİCİ KURALLAR 

Geçici Madde 3 - A ) tik Büyük Kongre toplanıncaya kadar 
Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Tüzükte gösterilen usul ve 
sürelere bağlı olmaksızın Partiye üye yazar. Bu yolla yazılan 
üye, asıl üye olur ve Parti organlarında görevlendirilebilir. 
Bu kayıtlar, ilgili ve il ve ilçelere gönderilir. 

B) 11 başkanı ve yönetim kurulu göreve başladığında, (A) 
bendinde belirtilen yöntemle üye yazarak görevlendirebilir. 
Bu yolla yazılan üyelerin adları özel bir deftere geçirilir. Bağlı 
ilçelerde kuruluş tamamlandığında, bu yetki o ilçe için sona 
erer. 

C) Üçe başkanı ve yönetim kurulu göreve başladığında; 
il yönetim kurulunca yazılan üyelere ait özel üye yazım defteri
ni alarak, öncelikle bunları ilçe asıl üye defterine geçirir. İlçe 
yönetim kurulunun (A) bendinde belirtilen yöntemle üye 
yazımı yetkisi, bir yıl süre ile devam eder. 

İLK TBMM SEÇİMLERİNDE 
PARTİ ADAYLARININ SAPTANMASI 

Geçici Madde 4— Partinin kuruluşundan sonra yapılacak ilk 
TBMM seçimlerinde Parti adayları Kurucular Kurulunca sapta
nır. 

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, her seçim çevresi için, 
seçime katılmalarını uygun bulduğu aday adaylarının listesini 
Kurucular Kuruluna sunar. Aday adayları ile ilgili incelemeleri
nin sonuçları hakkında kurula bilgi verir. 
48 



Kurucular kurulu, yapacağı gizli oylama ile ve üye tam sayı
sının üçte iki oyu ile, her seçim çevresinin adaylarını ve sıraları
nı, o seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının iki katı 
olarak saptar. 

Bu saptama, milletvekili genel seçiminden en az yetmiş gün 
önce yapılır ve aday Üsteleri yüksek seçim kurulu Başkanlığı 
ile Adalet Bakanlığına verilir. 

Yeter sayıda adaylık başvurusu yoksa ya da listede sonradan 
eksilmeler olursa. Merkez Karar ve Yönetim Kurulunca önerilen 
isimler arasından Kurucular Kurulunca yukarıdaki yöntemle 
seçim yapılır. 

YÖNETMELİKLERİN HAZIRLANMASI 
Geçici Madde 5 - Tüzüğün öngördüğü yönetmeliklerden: 
A) Merkez Karar ve Yönetim Kurulunca hazırlanacaklar. 

Partinin kuruluşunu izleyen iki ay içinde, 

B) TBMM Grubunca hazırlanacak Yönetmelik, grup içi 
seçimlerin tamamlanmasını izleyen onbeş gün içinde, 

Düzenlenir. 

YÜRÜRLÜK 
Madde 9 9 - Bu Tüzük, Parti kuruluş bildirgesinin alındı 

belgesi karşılığında İçişleri Bakanlığına verildiği gün yürürlüğe 
girer. 
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KURUCULAR KURULU 

ERDAL İNÖNÜ 

TÜRKAN AKYOL 
HALİL AKYÜZ 
TÜRKER ALKAN 
TEKİN ALP 
UĞUR BATMAZ 
İSMAİL HAKKI BİRLER 
VECDİ ÇAPA 
AHMET SALİH CEBİ 
HASAN ÇETINKAYA 
AHMET DURAKOGLU 
O. OKTAY EKŞİ 
HİCRİ FİŞEK 
B. KOREL GÖYMEN 
YIGİT GÜLÖKSÜZ 
ERHAN IŞIL 
KEMAL İNAN 
KAMİL KARAVELİOGLU 
CEZMI KARTAY 

H. SAIM KENDİR 
MEHMET KICIMAN 
CAHİT KÜLEBİ 
ŞÜKRAN NASUHOGLU 
HÜDAI ORAL 
İBRAHİM ÖNEN 
A. GÜNDÜZ PAMUK 
MUZAFFER SARAÇ 
SÜLEYMAN SARIALİOGLU 
KEMAL SARISOY 
ATILA SAV 
M. CEVDET SELVİ 
METİN ŞAHIN 
CAHİT TALAŞ 
GÜLER TANYOLAÇ 
SEYFİ TURAGAY 
RAFET TÜZÜN 
KAZIM YENİCE 
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